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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní  škola  Milín  je  středně velkou školou.  Na začátku školního roku 2012/13 bylo
ve škole 211 žáků. (93 chlapců a 118 dívek). Během školního roku se 6 žáků přihlásilo do školy
a 3 žáci odhlásili, takže školní rok skončil s 214  žáky. Na  prvním stupni bylo na začátku školního
roku 117 žáků v šesti třídách (průměr na třídu 19,5 žáků), na druhém stupni bylo 94 žáků ve čtyřech
třídách (průměr na třídu 23,5 žáků). Celkový  průměrný počet žáků v jedné třídě byl 21,1.  Na konci
školního roku bylo ve škole celkem 214 žáků (97 chlapců, 117 dívek). Z 28  okolních měst, obcí
a osad dojíždělo do školy 95 žáků, což je 45%.                                                    

 Součástí  školy  je  školní  družina  a  školní  klub.  Do  tří  oddělení  školní  družiny  bylo
přihlášeno 75 žáků z 1. až 4. třídy. Školní klub je určen pro žáky 5. až 9. ročníku. Žáci jej mohou
využívat ráno před vyučováním, o polední přestávce a v odpoledních hodinách. V rámci školního
klubu pracují zájmové kroužky.

Výuka začíná v 7.45 hodin a končí ve 14.45 hodin. Důvodem začátku výuky před osmou
hodinou jsou odjezdy autobusů přespolních žáků. Všichni žáci stihnou ráno být včas na vyučování
a odpolední spoje jim navazují na konec výuky.

Areál  školy je tvořen hlavní  budovou,  tělocvičnou,  skleníky,  školním hřištěm a školním
pozemkem. Výuka se uskutečňuje  v devíti  kmenových třídách, dvou odborných učebnách (chemie,
přírodopis),  dvou  počítačových  učebnách,  dvou  učebnách  s  interaktivní  tabulí,  v  tělocvičně,
gymnastickém sále,  ve školní  dílně,  ve cvičné kuchyni,  na školním hřišti,  ve venkovní  učebně,
na školním pozemku a ve sklenících. Žákům i učitelům je k dispozici školní knihovna. Na hodiny
tělesné výchovy je využíván také sportovní areál TJ a hřiště u sokolovny. 

Školní družina se nachází v samostatném objektu se třemi třídami, místností pro zájmovou
a odpočinkovou činnost a velkou zahradou. Školní klub má k dispozici nově upravenou klubovnu.

Třídy, tělocvična a ostatní prostory školy i ŠD jsou využívány také k zájmové činnosti.  

Školní jídelna je umístěna v přístavbě hlavní budovy a je samostatný právní subjekt.

Kromě běžné  údržby a oprav pokračovaly během školního roku a nejvíce o prázdninách
práce  na  zlepšování  prostředí  a  vybavování  učeben.  Výzdoba  školy  se  stále  aktualizuje,  žáci
i návštěvníci školy mají stále k dispozici informace o dění ve škole z nástěnek, panelů i výrobků,
které žáci vytvořili v rámci vyučovacích hodin a projektů.

Díky finančním prostředkům získaným z grantu RWE Gas Storage s.r.o. byla přebudována
stará  nevyužívaná  strojovna  na  moderní  cvičnou  kuchyňku  pro  žáky.  Část  školní  zahrady
před skleníky se proměnila na malé školní arboretum - výukovou a odpočinkovou zahradu díky
grantu z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. 

O  prázdninách  byly  provedeny  běžné  opravy  instalatérské,  zednické,  malířské
a elektrikářské. 

Nejvýznamnější akcí v roce 2013 je velká rekonstrukce školy - výměna oken v budově školy
a v budově tělocvičny a celkové zateplení obou budov. Rekonstrukce začala během letních prázdnin
a pokračuje ještě stále.  Termín dokončení stavby je stanoven na 15. prosince 2013. Výsledkem
rekonstrukce bude snížení nákladů na topení. Zadavatelem a investorem stavby je zřizovatel školy
Obec Milín. 

Problematickými  zůstávají   skleníky školy.  Vzhledem k jejich  stáří  a  stavu  bude  nutno
uvažovat o celkové rekonstrukci. V budoucnu uvažujeme také o rekonstrukci školního hřiště, které
je v současnosti ve velmi špatném stavu.

Stejně jako v předchozích letech jsou úpravy a údržba zajišťovány ve spolupráci
s Obcí Milín. Výzdobu ve třídách a úpravu školního prostředí provádějí velmi aktivně vyučující
a  s nimi i žáci, kteří si vlastními silami vytvořeného prostředí i více váží. 



Snažíme se stále dovybavovat školu učebnicemi a učebními pomůckami, i když finanční
prostředky ze státního rozpočtu na jejich nákup jsou nedostačující.  Proto se snažíme hledat jiné
zdroje  financování.  V  rámci  projektu  EU  Peníze  školám  škola  získala  finanční  prostředky
na zlepšení podmínek pro výuku. Učitelé v rámci tohoto projektu vytvářeli a ověřovali ve výuce
výukové materiály (pracovní listy, interaktivní cvičení apod.). Všichni pedagogové prošli školením
o využití interaktivní tabule ve výuce. Za finance získané z tohoto projektu jsme zakoupili dvě
interaktivní tabule, 28 počítačů do učebny informatiky, multifunkční tiskárnu, pomůcky pro cizí
jazyky, matematiku, český jazyk a prvouku, knihy do školní knihovny. 

Tradicí se již stalo zapojení naší školy do projektů Školní mléko, Ovoce do škol a Zdravé
zuby. Snažíme se tak přispět ke správné výživě žáků. V suterénu školy funguje již čtvrtým rokem
"Svačinka" -  místo,  kde si  děti  o přestávce mohou zakoupit  mléčné výrobky (v rámci  projektu
Školní mléko) i další sortiment zboží - džusy, pitíčka, cereální sušenky. V rámci projektu Ovoce
do škol dostávají žáci prvního stupně  zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocné nápoje. 

Personální  zajištění  výchovně-vzdělávacího  procesu  je  stabilizováno.  Pokud ke  změnám
ve sboru dochází, je to z důvodu odchodu do starobního důchodu.

PŘEHLED  OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Ve školním roce 2012/13 škola vyučovala podle následujících vzdělávacích programů:

1. stupeň: 1. až 5. ročník – Školní vzdělávací program „Škola je náš kamarád“ č.j. 260/07

2. stupeň 6. až 9. ročník - Školní vzdělávací program „Škola je náš kamarád“ č.j. 260/07

Volitelné předměty

6. ročník: Sportovní hry

žáci si volí 1 volitelný předmět

7. ročník: druhý cizí jazyk (ruský jazyk nebo německý jazyk)

 Svět kolem nás, Praktika z biologie,  Sportovní hry

žáci si volí druhý cizí jazyk a další 2 volitelné předměty

8. ročník: druhý cizí jazyk - žáci pokračují ve zvoleném (ruský  jazyk)

Sportovní hry

žáci si volí 1 volitelný předmět

9. ročník: druhý cizí jazyk - žáci pokračují ve zvoleném (ruský jazyk nebo německý jazyk)

Sportovní hry, Praktika z biologie

žáci si volí 2 volitelné předměty

Nepovinné předměty

1. stupeň: Náboženství

Pohybové a sportovní aktivity

2. stupeň: Náboženství



POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

V deseti třídách učilo na plný nebo částečný úvazek celkem 17 učitelů. Přepočtený celkový
úvazek  byl  13,95.   Bez  kvalifikace  byly  vyučovány předměty  v  rozsahu  3,1  úvazku  (22,2%).
Na prvním stupni  bylo bez kvalifikace vyučováno 41 hodin (1,86 úvazku) a  na druhém stupni
27 hodin (1,23 úvazku). Kvalifikovaně bylo vyučováno 77,8% hodin.

Ve  školní  družině  pečovaly  o  75  dětí   tři  vychovatelky  ŠD  na  celkový  úvazek  2,231.
Kvalifikovanost ve školní družině je 100%.

Ve školním klubu  pracovaly  3  vychovatelky  na  celkový  úvazek  0,393.  Kvalifikovanost
vychovatelek školního klubu je 66%.

Na úklid, základní údržbu, práce ve skleníku a ekonomické činnosti byli zaměstnáni čtyři
nepedagogičtí pracovníci na celkový úvazek 3,8. Z prostředků zřizovatele byly hrazeny odměny
na dohody  o provedení práce pro topiče a údržbáře.

Údaje o vzdělání a odborné kvalifikaci pedagogických pracovníků

Učitelé 1. stupně

kvalifikovaní (VŠ - učitelství) 5

nekvalifikovaní (SŠ) 2

celkem 7

Učitelé 2. stupně

kvalifikovaní (VŠ - učitelství) 8

nekvalifikovaní (SŠ) 2

celkem 10

Vychovatelky ŠD

kvalifikovaní (VOŠ) 1

kvalifikovaní (SŠ – vychovatelství) 2

celkem 3

Vychovatelky ŠK

kvalifikovaní (SŠ - vychovatelství) 2

nekvalifikovaní (SŠ) 1

celkem 3

Věkové složení  pracovníků

Věk    Pedagogové Nepedagogové      Celkem

do 30 let 1 0 1

30 - 40 let 4 0 4

40 - 50 let 9 2 11

50 - důchodový věk 3 2 4

důchodový věk 2 0 2



ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

Zápis do 1. třídy se konal 26. ledna 2013. K zápisu se dostavilo 46 dětí, z toho 36  v řádném 
termínu a 10 děti po jednoletém odkladu školní docházky. Deset zákonných zástupců dětí podalo 
žádost o odklad školní docházky a doložilo ji doporučením od pedagogicko-psychologické poradny 
a dětského lékaře. Ve všech případech rozhodla ředitelka školy o odkladu povinné školní docházky 
o jeden rok. Všem zbývajícím zákonným zástupcům bylo vydáno rozhodnutí o přijetí jejich dětí do 
1. ročníku. S výsledky zápisu byl seznámen také zřizovatel.

Během jarních měsíců proběhly čtyři návštěvy předškoláků ve škole. Předškoláci se 
seznámili s prostředím školy, s třídními učitelkami a režimem školáka.

V červnu proběhla schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, na které se dozvěděli všechny 
potřebné informace o nástupu dítěte do školy.  

Během školních prázdnin se jedno dítě odstěhovalo a jedno přistěhovalo.

Ve školním roce 2013/14 nastoupilo do první třídy 36 žáků. Vzhledem k počtu žáků se 
otevřely dvě 1. třídy - 1.A a 1.B.

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Ve školním roce 2012/2013 odešlo ze ZŠ Milín do středních škol a učilišť 24 žáků z devátého 
ročníku a 2 žáci z pátého ročníku do osmiletého gymnázia. 

Také v letošním roce mohli žáci podávat dvě přihlášky. Této možnosti využilo 21 uchazečů 
o studium z deváté třídy. Všichni žáci byli umístěni v prvním kole přijímacího řízení.

Výsledek přijímacího řízení

Střední školy s maturitou bude navštěvovat 18 žáků devátého ročníku:

- Gymnázium Pod sv. Horou v Příbrami – 4 žáci
- Gymnázium Legionářů v Příbrami – 3 žáci
- SPŠ Příbram – obor elektrotechnika – 2 žáci
- Střední zdravotní škola – obor zdravotnický asistent – 1 žák
- ISŠ hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram – obor hotelnictví – 2 žáci

obor cestovní ruch – 1 žák
- SOŠ Březnice – obor sociální činnost – 1 žák
- SPgŠ  Beroun – obor předškolní a mimoškolní pedagogika – 2 žáci

- pedagogické lyceum – 1 žák
- Střední zemědělská škola Benešov – veterinářství – obor PET specialista – 1 žák

- Osmileté gymnázium Legionářů v Příbrami – 2 žáci

Střední odborná učiliště bude navštěvovat 6 žáků:

- SOU Příbram – obor kuchař – číšník – 1 žák
- SOU Dubno – obor mechanik opravář motorových vozidel – 2 žáci
- Střední škola Strakonice – obor kadeřník – 1 žák
- SŠ řemesel a služeb Jablonec nad Nisou – obor výrobce bižuterie a dekorativních předmětů

– 1 žák



ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

             Výuka probíhala podle platných vzdělávacích programů a podle nich zpracovaných plánů
učiva. Během školního roku byly provedeny úpravy našeho školního vzdělávacího programu na
základě změn a úprav Rámcového vzdělávacího programu. Byla vydána nová verze ŠVP, která je
platná od 1. 9. 2013. 

Učitelé běžně využívají ve výuce nových forem a metod práce (skupinová práce, projekty,
kooperativní výuka). Součástí hodin jsou výukové programy na PC, využívání moderní výukové
techniky, interaktivní tabule a internetu.  Učitelé vytvářeli výukové materiály v rámci projektu EU
Peníze školám a tyto materiály ověřovali a využívali ve výuce.         

Při závěrečném projednávání výsledků vzdělávání v pedagogické radě dne 21. 6. 2013 bylo
potvrzeno, že výstupy a cíle dané naším školním vzdělávacím programem byly splněny. 

Prospěch  a chování ve školním roce 2012/13

1. pololetí

Třída
Celkem

žáků
Prospělo Vyznamenání Neprospělo Výchovná opatření 

1. 22 100% 22 0 0

2.A 14 100% 14 0 0

2.B 15 100% 14 0 1x2 z chování

3. 22 100% 22 0 0

4. 18 100% 18 0
1x2 z chování, 1xDTU,

2xNTU

5. 26 100% 20 0 1xNTU

6. 22 90,9% 11 2
1x2 z chování, 1xDTU,

4xNTU

7. 28 100% 15 0 1xNTU

8. 20 100% 5 0 1xNTU

9. 24 100% 4 0 1xNTU, 1xDTU

1. stupeň 117 100% 110 0
2x 2 z chování, 1xDTU,

3xNTU

2. stupeň 94 97,8% 35 2
1x 2 z chování, 2x DTU,

7xNTU

Celkem 211 99,1% 145 2
3x2 z chování, 3xDTU,

10xNTU



2. pololetí

Třída
Celkem

žáků
Prospělo Vyznamenání Neprospělo Výchovná opatření 

1. 22 100% 22 0 0

2.A 15 100% 15 0 0

2.B 15 100% 14 0 0

3. 22 100% 22 0 0

4. 19 100% 17 0 0

5. 25 100% 19 0 1xDTU, 2xNTU

6. 23 95,7% 10 1
1x 3 z chování, 1x 2 

z chování, 1xDTU, 3xNTU

7. 29 100% 14 0 3xNTU

8. 20 100% 9 0 2xNTU

9. 24 100% 7 0 12x PŘŠ, 2x NTU

1. stupeň 118 100% 109 0 1xDTU, 2xNTU

2. stupeň 96 99% 40 1
1x 3 z chování, 1x 2 z

chování, 1x DTU, 10x NTU,
12x PŘŠ

Celkem 214 99,5% 149 1
1x 3 z chování, 1x 2 z

chování, 2xDTU, 12x NTU,
12x PŘŠ

NTU - napomenutí třídního učitele, DTU - důtka třídního učitele, PŘŠ - pochvala ředitele školy

NTU, DTU a snížený stupeň (2, 3) z chování byly uděleny zejména za nevhodné chování
při  vyučování,  ke  spolužákům  a  k  vyučujícím,  za  neplnění  školních  povinností,  za  lhaní,
za  přepisování  známek  v  žákovské  knížce,  za  používání  mobilního  telefonu  ve  škole
a  za  neomluvené  hodiny.  PŘŠ  byly  uděleny  za  práci  v  redakční  radě  školního  časopisu
a za reprezentaci školy.

Na konci školního roku byl jeden  žák hodnocen známkou nedostatečnou ze tří předmětů
a opakuje ročník.

Pěti  žákům s  potvrzenou specifickou poruchou učení  –  na  základě  odborného vyšetření
v  Pedagogicko-psychologické  poradně  Příbram  –  byl  na  žádost  rodičů  vytvořen  individuální
vzdělávací plán, který respektoval diagnostikovanou poruchu učení.  Práce s integrovanými žáky
byla hodnocena na pedagogických radách.

 Žáci  5.  a  9.  ročníku  absolvovali  testování  z  českého  jazyka,  matematiky a  anglického
jazyka v rámci 2. celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9 ročníků
základní školy. Nejedná se o srovnávací testování, úkolem je získat informace, jak každý jednotlivý
žák  splnil  požadavky  minimálního  standardu  znalostí  a  dovedností  v  daném  předmětu.  Podle
výsledků testování zjišťujeme, kde žáci mají rezervy a nejvíce chybují a na tyto oblasti se posléze
zaměřujeme.



5. ročník

Předmět Silná místa Slabá místa

Český jazyk
sloh a literatura, slovní zásoba,
porozumění textu

pravopis

Matematika geometrie, slovní úlohy
počítání s čísly 
                             

Anglický jazyk
čtení  s  porozuměním,  poslech,
slovní zásoba

gramatika

9. ročník

Předmět Silná místa Slabá místa

Český jazyk
větná skladba, sloh a literatura,
porozumění textu

slovní zásoba

Matematika slovní úlohy
geometrie, počítání s čísly

Anglický jazyk
čtení  s  porozuměním,  slovní
zásoba, poslech

gramatika

Údaje o zameškaných hodinách

1. pololetí 2. pololetí
Celkem za školní rok

2012/13

Počet omluvených
hodin 9 447 13 445 22 892

Počet omluvených
hodin na 1 žáka 44,561 62,827 107,388

Počet neomluvených
hodin 2 4 6

Počet neomluvených
hodin na 1 žáka 0,009 0,019 0,028

Celkový počet
zameškaných hodin 9 449 13 449 22 898

                     



ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Ve  škole  pracuje  školní  metodik  prevence  –  Mgr.  Pavlína  Trgová.  Vypracovává
ve  spolupráci  s  ostatními  členy pedagogického  sboru  Minimální  preventivní  program,  který  je
každoročně vyhodnocován. Spolupracuje úzce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů –
záškoláctví,  kouření,  alkohol,  drogy,  šikana,  kriminalita,  vandalismus,  týrání  dětí  a  ohrožování
výchovy.  Pravidelně  se  účastní  vzdělávacích  akcí  zaměřených  na  sociálně  patologické  jevy.
Spolupracuje s PPP Příbram, Policií ČR, orgánem sociální péče,Centrem adiktologických služeb
(bývalé K-centrum Příbram), Střediskem výchovné péče.

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Metodik prevence vypracoval Minimální preventivní program zaměřený na rizikové jevy:
1. záškoláctví
2. šikana
3. rizikové chování v dopravě
4. kriminalita a vandalismus
5. užívání návykových látek   /tabák, alkohol, omamné látky/
6. týrání dětí a ohrožování výchovy
7. kyberšikana
8. poruchy příjmu potravy

Dále byl vypracován dokument Školní preventivní strategie

Škola vytvořila tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek
v realizaci  preventivních  aktivit,  program je  nejméně  jednou ročně  vyhodnocován  ,  sleduje  se
účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. Pro školu  je závazný a podléhá kontrole
České školní inspekce.

Ve školním roce 2012/13 vyučující absolvovali školení na témata:

Kyberšikana a její prevence – P. Trgová

Metodik prevence se pravidelně účastnil pracovních setkání metodiků prevence pořádaných PPP
Středočeského kraje.

Ve školním roce 2012/13 nebyly ve škole řešeny žádné  přestupky vážného charakteru.  Drobné
přestupky byly řešeny s rodiči žáků.

Pro žáky byly ve školním roce 2012/13 uskutečněny tyto akce:

 říjen 2012 Dotazníkové šetření na 2. stupni  Identifikace rizikových oblastí u dospívajících 

10. 1. 2013 přednáška Moderní je nekouřit pro 5. a 6. třídu

                   přednáška Láska a přátelství pro 8. a 9. třídu

Všichni žáci od 5. do 9. ročníku byli seznámeni s DVD Seznam se bezpečně, které se týká zásad
pohybu  dětí  na  internetu  a  kyberšikany.  Žaci  využívali   interaktivní  výukový  program  Drogy
trochu jinak,  který seznamuje s problematikou drog z různých pohledů, používá hravou formu
v podobě testů, kvízů křížovek apod.

Při  odstraňování  negativních  jevů  jsou  nám  nápomocny  různé  aktivity  jak  školní  tak
mimoškolní:   filmová  a  divadelní  představení,  exkurze  a  výlety,  výukové  programy,  soutěže,
olympiády, celoškolní projekty, humanitární akce, sport, zájmové kroužky ve škole i mimo školu.  



ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Pedagogové a účetní školy se účastnili vzdělávacích akcí pořádaných akreditovanými 
vzdělávacími organizacemi.

                          
Jméno vyučujícího Název semináře

Mgr. Monika Levíčková
Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, 
vzdálení, sjednocování 1914-2009

Mgr. Monika Levíčková Vzdělávání v primární prevenci o krok dál

Mgr. Hana Sladovníková
Závěrečná konference EVVOLUCE – Environmentální 
výchova průřezová témata na klíč

Mgr. Ilona Křížovská
Roční jazykový kurz pro pedagogické pracovníky - cizí 
jazyky – anglický jazyk

Mgr. Ilona Křížovská Rodiče versus učitelé
Mgr. Jana Falcmanová Aktiv výchovných poradců

Mgr. Jana Pižlová
Školská legislativa – aktuální změny ve školských i obecně 
platných předpisech/ Novela zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících

Mgr. Hana Sladovníková
Vzduchoplavec Kráčmera 
– Vzdělávací oblast „Člověk a jeho svět „ 
- Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost

Mgr. Lenka Halušková
Vzduchoplavec Kráčmera 
– Vzdělávací oblast „Člověk a jeho svět „ 
- Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost

Mgr. Pavlína Trgová Kyberšikana a její prevence

Mgr. Ilona Křížovská
Komunikační dovednosti – komunikace s problémovým 
žákem

Mgr. Hana Sladovníková
Školení k metodické pomůcce Multipolis -
MULTIPOLIS – přemýšlíme o lidech

Mgr. Hana Sladovníková
Seminář o odpadech pro pedagogy ZŠ a SŠ
EKO-KOM – Odpady a obaly

Eva Kotrbáčková
Metodická práce s žáky se zdravotním postižením 
v základní škole

Mgr. Monika Levíčková Sekty a jejich působení v ČR
Mgr. Monika Levíčková Pedagogická diagnostika a práce s třídním kolektivem
Mgr. Monika Levíčková Konflikty a krizové situace ve škole
Mgr. Ilona Křížovská Učím (se) rád

Hana Toužimská DiS.
Didaktické hry ve školní družině/ Psychomotorické 
a pohybové hry

Mgr. Hana Sladovníková
Setkání koordinátorů EVVO Středočeského kraje
 – Mezinárodní rok Vody pro život

Mgr. Lenka Halušková Lidové tradice v cyklu roku

Mgr. Jana Pižlová
Public relations ve školství – Komunikace a propagace 
školy v každodenní praxi

Šárka Heinová
Kreativní témata a jejich využití ve výtvarné výchově a 
volnočasových aktivitách  (Kočky)

Mgr. Pavlína Trgová
Setkání školních metodiků prevence ZŠ, ZŠ praktických, 
SŠ, G, SOU a U

Mgr. Lenka Halušková Využití pohádek při motivaci v ekologické výchově
Eva Kotrbáčková Seminář o odpadech pro pedagogy ZŠ a SŠ



Mgr. Hana Sladovníková Výuka v terénu – Mostecko a České Švýcarsko

Ing. Petra Danielová
Zdaňování mezd a platů v roce 2012 a 2013
- roční zúčtování za zdaňovací období 2012

Ing. Petra Danielová DPH pro začátečníky
všichni zaměstnanci Školení BOZP a PO
Kotrbáčková  Eva Odborná příprava preventisty požární ochrany
Mgr. Trgová Pavlína Školení požární hlídky
Mgr. Dandová Jana Školení požární hlídky

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY  NA VEŘEJNOSTI

Filmová a divadelní představení, koncerty

Vystoupení tanečního souboru NEZBEDA z Rjazaně 3. – 9. třída
Vystoupení dramatického kroužku ZUŠ Rožmitál – pohádky  
„Čert  Makrela“ a  „ Jednou ranou devět zabil“

1. – 7. třída

Výchovný koncert ZUŠ Rožmitál – „ Rytmy zimy“ 1. - 3. třída
Velikonoce aneb jaro vítej – hudební pořad 1. - 5. třída
Malé dějiny velkých osobností POP – hudební pořad 6. - 9. třída
Výchovný koncert ZUŠ Rožmitál – „Cesta kolem světa“ 6. - 9. třída
Výchovný koncert ZUŠ Rožmitál pro 1. stupeň - „ Vláček“ 1. - 5. třída
Filmové představení Madagaskar 3 1. - 9. třída
Divadelní přestavení „Cizinec“ 9. třída
Divadelní přestavení „ Bez roucha“ 9. třída

Exkurze a výlety

Úřad práce Příbram – volba povolání 9. třída
Koně Žežice – zaměřeno na chov a výcvik jezdeckých koní 2.B
JE  Temelín – informační centrum, výroba elektřiny 8. a  9. třída
HZS  Příbram 2. B  a 3. třída
Informační a vzdělávací středisko - Lesů ČR Křivoklát  
- Zvířata v lese a  Křivoklát - hrad

3. a  4. třída

Hornické muzeum Příbram – Vodní štola 2.A
Hornické muzeum Příbram  - Důl Anna  7. třída
Centrum volnočasových aktivit a okolí Milína 9. třída
Ekocentrum Hrachov, Vrškamýk 3. a  5. třída
Tvrz  HUMMER 4. a  3. třída
Pelhřimov – muzeum rekordů a kuriozit, ZOO Tábor Větrovy 3. a  5. třída
Krokodýlí ZOO Protivín 2.B a 4. třída
Selibov - Pohádková kovárna 1. třída a 2. A
Písek – Prácheňské muzeum 6. třída
Kinematovlak  - pohádky – Příbram 2. A
Cyklistický výlet 2. B



Výukové programy

Planetárium Praha – Pozorujeme oblohu  4. a 5. třída
Poznej svého psa 1. - 5. třída
Život se psem není pod psa 7. třída
Člověk v tísni – filmové představení „České děti“ 8. a 9. třída
Kaktusy 7. třída
Moderní je nekouřit 5. a 6. třída
Láska a přátelství 8. a 9. třída
Tajemný svět Ekvádoru a Galapág – Planeta Země 3000 6. - 9. třída
Austrálie – rudý kontinent – Svět kolem nás 7. a 8. třída
Geoinformatické dny na Gymnáziu Příbram – Planeta v souřadnicích
                                                                        – Jak se tvoří mapa

7. a 8. třída

Dopravní výchova, výuka na dopravním hřišti 4. třída

Soutěže 

Společně dokážeme cokoliv  - Náš svět - leporelo 5. třída
Svět pod lupou 5. třída
Svět na křídlech 5. třída
Humorem na přírodu - EKOFÓR 5. a 9. třída – 31 prací
Pod modrou oblohou - „ Můj sen“ 7. třída – 1 žák
Věnuj mobil 1. – 9. třída
Sběr papíru, PET víček  - FII Recycling 1. – 9. třída
Těžíme hliník z domácností - Votice 1. – 9. třída      

Olympiády

Školní kolo olympiády v ČJ 8. a 9. třída
Školní kolo matematické olympiády 5. a 7. třída
PYTHAGORIÁDA  5. třída – školní kolo 5. třída – 4 žáci
PYTHAGORIÁDA  8. třída – školní kolo 8. třída – 1 žák
PYTHAGORIÁDA  6. třída – školní kolo 6. třída – 3 žáci

PYTHAGORIÁDA  – okresní kolo
5. třída – 4 žáci
6. třída – 3 žáci

Dějepisná olympiáda – školní kolo 8. a 9. třída

Dějepisná olympiáda – okresní kolo
8. třída – 2 žáci
9. třída – 1 žák

Konverzační soutěž v AJ
7. třída – 2 žáci
9. třída – 1 žák

Astronomická olympiáda – školní kolo 6. - 9. třída
Astronomická olympiáda – krajské kolo 6. třída  – 3 žáci

7. třída  – 1 žák
8. třída –  1 žák
9. třída – 6 žáků

Biologická olympiáda – školní kolo – kategorie C 8 žáků
Biologická olympiáda – školní kolo – kategorie D 6 žáků
Biologická olympiáda – okresní kolo – kategorie D 2 žáci



Projekty

RECYKLOHRANÍ     září – červen 
Celoroční recyklační projekt – zaměřený na třídění a recyklaci odpadů 
                                               – baterie (ECOBAT)  a drobné elektrospotřebiče (ASEKOL)
EKOŠKOLA      září - červen
Dlouhodobý mezinárodní projekt (Sdružení TEREZA) zaměřený na environmentální výchovu
- sledované oblasti ve škole : energie, voda, odpady, prostředí školy, šetrný spotřebitel.
OVOCE DO ŠKOL    září – červen   (1. – 5. třída)
ŠKOLNÍ MLÉKO      září - červen    (1. - 9. třída)
Celoroční projekty zaměřené na podporu zdravé výživy.
MILÍN - historie a současnost obce     září – červen
Seznámení s historií a současností obce
UDÍLENÍ OSKARŮ     prosinec
Filmové dopoledne s animovanými filmy žáků 9. třídy. Filmové novinky, plakáty
ŠKOLNÍ PLES      únor
Slavnostní šerpování žáků 9. třídy, taneční vystoupení tříd, společenské tance, volba krále 
a královny plesu.
EKO        září – červen
Projekt zaměřený na zkoumání přírody a vlivu činnosti člověka na přírodu  okolí Milína, vedení
žáků k ekologickému způsobu života
DEN ZEMĚ         duben
Sběry a úklid okolí školy, práce na školním pozemku. Dárek škole ke Dni Země. 
Ekovlajka naší školy
AKADEMIE        září – červen
Projekt zaměřený na prezentaci školy na veřejnosti, příprava programu a veřejné vystoupení 
žáků.

Humanitární akce

Stonožka – podpora Hnutí na vlastních nohou, vybraná částka 2 455,- Kč
Píšťalky     500,-
Tříkrálová sbírka – vybráno v ZŠ  4 618,- Kč   a   v ŠD 2 786 ,- Kč
Květinový den – český den proti rakovině, spolupráce s Centrem volnočasových aktivit



Ostatní akce

Den techniky SPŠ a VOŠ Příbram 9. třída
Ukázka jízdy na kolech  FREESTYLE 1. - 9. třída
Divadelní loutkové představení žáků 9. třídy pro 1. stupeň a MŠ 9. třída
Odhalování pamětní desky obětem holocaustu  9. třída
Výstava betlémů, vánočních přání a perníčků 1.- 9. třída
Výstava v CVA Milín  - výtvarné práce bývalých žákyň ZŠ Milín 7. a 8. třída
Výstava v CVA Milín  - Myslivost 3., 5., 6., 7. a 8. třída
Čerti v MŠ a ŠD 9. třída
Zahájení ADVENTU – jarmark       1.  – 9. třída
Vánoce v divadle – Divadlo Příbram 1.  – 9. třída
Vánoční vystoupení  
- Dům s pečovatelskou službou v Solenicích 

4. třída

Vánoční besídka  - vánoční  zvyky a tradice 1. - 9. třída
Návštěva OÚ Milín 6. třída
Fotografování tříd 1. třída, 9. třída

1. - 5. třída, 1. – 9. třída
Zápis do 1. třídy 26. 1.
Lyžařský výcvik – Zadov   12.1. – 19.1. 2013 7. třída
Plavecký výcvik  6. 2 . – 18. 4 . 2013 1. – 4. třída
Lední revue  - Pohádky nejen na dobrou noc 1. – 5. třída
Návštěva knihovny v Milíně 1. –  9. třída
Den Země  - Ekostezka pro ZŠ a MŠ Milín 9. třída
Tužka čtenářka – čtenářská soutěž – celoroční třídní projekt 2.A
Ozdravný pobyt  Šumava  - Nové Hutě   - „Dobytí Boubína“ 2. B a 7. třída
Pochod Milínskem 24. ročník akce pro veřejnost
Historie Milína – Beseda s kronikářem obce 
– kultura a spolky v obci 

1. -  9. třída

Výstava kaktusů a sukulentů 1., 3., 4., 5. a 8. třída
Popelka - divadlo pro seniory – seniorpark Luh 6. třída
Popelka - divadlo pro seniory – stacionář Příbram 6. třída
Loutkové divadlo pro seniory  – stacionář Příbram 9. třída
Návštěva ZOD 11. květen Milín 7. třída
Finanční gramotnost - beseda 8. třída
Noc v ZŠ – přespání s programem 2.A
Výlet na kolech 2:B
Čtenářská gramotnost – celoroční třídní projekt
– pasování na čtenáře milínské knihovny

2. B

Rozloučení žáků 9. třídy v knihovně 9. třída
Rozloučení s devátou třídou na OÚ Milín 9. třída
Závěrečný turistický výlet – hrad Valdek s noclehem 6. - 9. třída
Testování ESKALÁTOR
 – čtenářská gramotnost, anglický jazyk

4. - 9. třída

Srovnávací testování ČJ, M, AJ      5. a 9. třída 5. a 9. třída



Sport

Přespolní běh     25.9. 2012 1. – 9. tř.
Malá kopaná        10.10. 2012   
Šachy – školní kolo    2.11. 2012
          -  okresní kolo   20. 11. 2012
          -  krajské kolo  Neratovice  5. 12. 2012

mladší žáci postup do krajského kola

Florbal 6. a 7. třída, 8. a 9. třída
Vybíjená            8.1. 2013 I. kat. Ch    
Vybíjená           17.1. 2013 I. kat.  D    
Minibasketbal   19.2. 2013 II. kat. D
Minibasketbal   8.2. 2013 II. kat. Ch
Vybíjená – otevřená   20.3. 2013 1. místo ve skupině, celkově 4. místo    
Basketbal           3.4. 2013 IV. kat. Ch
Basketbal          16.4. 2013 IV. kat. D
Mc Donald´s cup        23.4.,  7. 5.  2013 I. kat.   2. místo
Mc Donald´s cup        30. 4.  2013 II. kat.   3. místo      
Pohár rozhlasu            14.5. 2013 - mladší žáci a žákyně 
Pohár rozhlasu            16.5. 2013 - starší žáci a žákyně 
Atletická všestrannost   1., 2., 3. třída 
Atletická všestrannost   4., 5. třída

Akce školního klubu

Rosnička  - Svatováclavský výstup na Plešivec 28.9. 2012
Podzimní toulky „Rožmitál“ 10.11. 2012
Rosnička – Památník Vojna 25.10. 2012
Rosnička – Smolotely – Maková – Solenice /hráz/ 17.11. 2012
Rosnička – Protivín krokodýlí ZOO   1.2. 2013
Rosnička – Velikonoce v Hornickém muzeu Příbram 28.3. 2013
Rosnička – Den Země v Ekologickém centru Orlov 21.4. 2013
Rosnička – Po stopách zrušení železniční vlečky z Tochovic do Solenic 27.4. 2013
Rosnička – Prodloužený víkend Šumava – Nové Hutě 7. - 11.6. 2013
Taneční kroužek – taneční vystoupení na školní akademii 18.5. 2013

Zájmové kroužky

Název kroužku Termín Vedoucí

Rosnička (ŠK) Středa 13 – 14 hodin Jana Pižlová

Výtvarný (ŠD) Úterý 13 – 14.30 hodin Šárka Heinová

Taneční (ŠD) Pátek 13 – 14 hodin Lucie Šafránková

Sportovní (ŠD) Středa 13 – 14.30 hodin Ladislava Patáková

Střelecký (ŠK) Pátek 16 – 17 hodin Ladislava Suchan

Divadelní (ŠK) Středa 15.30 – 16.30 hodin Hana Vavřincová

Kaktusářský Úterý 15 - 16 hodin Petr Vopěnka



Akce školní družiny

Celoroční projekt „ Z pohádky do pohádky“         1. - 3. oddělení
Návštěva CVA Milín – výstava  Pohádkového lesa   10.9. 2012 25 dětí
Týden  knihoven – hledání odpovědí                          1.10. 2012 25 dětí
Strašidelná noc v ŠD – přespání s programem 24. - 25. 10. 2012 19 dětí
Nízkoprahový klub, knihovna                                    22.10. 2012 25 dětí
Knihovna – program k celoročnímu projektu ŠD     29. 10. 2012 13 dětí
Vánoční jarmark                                                      1.12. 2012 1. - 3. oddělení
Knihovna – program k adventu                                3.12. 2012 14 dětí
Mikulášská nadílka – žáci 9. třídy                            5.12. 2012           49 dětí
Vánoce v divadle                                                      prosinec 1 dítě
Tříkrálová sbírka                                                       leden 9 dětí
Knihovna – výroba hromniček, návštěva knihovny  4.2. 2013 30 dětí
Vodnický karneval                                                   26. 2. 2013 41 dětí
Týden knihoven – malování na chodníku                5.4. 2013 17 dětí
Kouzelník Waldini – kouzelnické představení        16. 4. 2013 56 dětí
Akademie – divadelní představení o třídění odpadu    18.5. 2013 11 dětí
Knihovna CVA                                                          3.6. 2013 33 dětí
Oslava MDD – soutěže na zahradě ŠD                   11.6. 2013 49 dětí
Beseda s chovatelem exotických zvířat                  10. 6. 2013            46 dětí
Výlet ŠD   do Prahy                                                 20. 6. 2013 42  dětí
Vodní hrátky na zahradě ŠD                                   19.6. 2013 50 dětí

Žáci mají možnost navštěvovat sportovní kroužky organizované TJ Sokol 2 (volejbal, 
aerobic, cvičení dětí, florbal) a TJ Ligmet (fotbal).

Ve škole má pobočku ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem. Vyučují se zde hudební 
obory (hra na hudební nástroj), výtvarné obory (keramika) a taneční obor (klasický a moderní 
tanec).

Prezentace školy na veřejnosti

- pravidelné informace o činnosti školy v Milínském zpravodaji
- pravidelné informace o akcích školy v regionálním tisku - Periskop, Příbramský deník
- internetové stránky školy www.zsmilin.org
- informační panely - ve škole, vitrína před školou 
- projekty školy ve spolupráci s organizacemi v obci a pro veřejnost –  Tříkrálová sbírka,     
Stonožkový týden, Pochod Milínskem, Humanitární sbírka šatstva, Advent, Květinový den,
Akademie, výstavy v CVA Milín

- školní akademie



ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

Ve školním roce 2012/13 nebyla provedena kontrola Českou školní inspekcí.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Údaje o hospodaření jsou zpracovány za kalendářní rok 2011.

HLAVNÍ ČINNOST

Příjmy

dotace ze státního rozpočtu                                        7 977 679,- Kč

dotace na provoz OÚ                                2 800 000,- Kč 

dotace z fondů EU 716 647,- Kč

úroky a vrácené poplatky                15 331,04 Kč

úplata za školní vzdělávání ŠD a ŠK         69 656 ,- Kč

Celkem příjmy                                             11 579 313,04 Kč 

Výdaje

Výdaje z dotace ze státního rozpočtu - 7 977 679,- Kč           

• platy 5 842 979,-    Kč  

• OPPP      16 260,-   Kč

• ONIV      67 868,-  Kč

     z toho             učebnice             19 452,21 Kč

DVPP                 6 960,- Kč

stravné               15 935,- Kč

      náhrady nemoc   24 543,- Kč

      pomůcky 1. třída  4 800,- Kč

• odvody      1 992 142 ,-  Kč                                                              

• FKSP           58 430,-    Kč

Výdaje z dotace z fondů EU - 716 647,- Kč

• pomůcky    580 747,-  Kč 

• DVPP      10 700,- Kč 

• platy   125 200,- Kč



Výdaje z úplaty za ŠD a ŠK - 67 284,20 Kč

ŠD - materiál, hračky 37 381,20 Kč

ŠK - materiál, odměny, příspěvek kroužkům 29 903,- Kč

Výdaje z provozní dotace - 2 732 940,59 Kč

Spotřeba materiálu, časopisy, školní pomůcky, hardwer, softwer       265 564,79 Kč

DDM    204 246,-    Kč

Spotřeba plynu                                                                                1 233 769,46 Kč

Spotřeba energie                                                                                    204 439,-    Kč

Spotřeba vody                                                                                           86 066,-    Kč

Opravy a údržba                                                                                  413 828,-    Kč

Cestovné                                                                                                  84 130,-    Kč

Ostatní služby                                     117 347,34 Kč 

Mzdové náklady                                                                                     76 966,-    Kč 

Pojištění a semináře                                                                                  34 645,-    Kč 

Bankovní poplatky                                                                                        4 671,-    Kč

Celkem výdaje 11 494 550,79 Kč

Zůstatek        84 762,25 Kč

DOPLŇKOVÁ ČINNOST  -  ZAHRADA  A  NÁJMY:

Příjmy      134 379,-    Kč

Výdaje   117 585,55  Kč

Zůstatek   16 793,45 Kč

Hospodářský výsledek roku 2012  činil  101 555,70 Kč. Tato částka byla  použita v roce 2013
ve prospěch hlavní činnosti školy – na nákup pomůcek a vybavení.

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 
PROGRAMŮ

Škola je zapojena do Hnutí Na vlastních nohou, což je mezinárodní dobrovolná humanitární
a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Hlavní organizátorkou projektu v naší škole
je  Mgr.  Jana  Falcmanová.  Děti  malují  vánoční  přání  a  posílají  je  do  celého  světa.  Během
Stonožkového týdne získávají finanční prostředky pro nemocné a postižené děti v Česku i jinde
ve světě.

Škola  pracuje  v  projektu  Ekoškola,  ve  kterém  se  nám  podařilo  v  roce  2006  získat
mezinárodní titul Ekoškola, v roce 2008 jsme jej úspěšně obhájili, v roce 2011 se nám podařilo jej
obhájit  podruhé.  Ekoškola  (Eco-Schools)  je  mezinárodní  program,  v  rámci  kterého se  žáci  učí
o  environmentálních  tématech  a  zároveň  sami  usilují  o  minimalizaci  a  třídění  odpadů,  úspory



energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní
tým Ekoškoly,  vytvářejí  si  vlastní ekokodex, analyzují  současnou situaci  na škole v uvedených
oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit. Program je určen pro celou školu, vede
ke  spolupráci  žáků,  učitelů,  vedení  školy  a  veřejnosti.  Hlavním  koordinátorem  Ekoškoly  je
Mgr. Hana Sladovníková.

Na jaře 2011 se škola zapojila do mezinárodního projektu GLOBE. GLOBE je dlouhodobý
mezinárodní  program,  do  kterého  je  zapojeno 112  zemí ze  všech  kontinentů.  Nabízí  žákům
praktické postupy pro zkoumání a pozorování životního prostředí v okolí školy. Vede ke spolupráci
žáků  a  pedagogů,  přirozeně  podporuje  u  žáků  zájem  o  přírodovědné  předměty.  Vede  žáky
k  využívání  výzkumných  metod  a  výsledků  vlastního  bádání  k  identifikaci  a  řešení
environmentálních problémů ve svém okolí. Koordinátorem GLOBE je Mgr. Jana Pižlová.

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

V rámci celoživotního vzdělávání usilujeme zejména o splnění těchto cílů:
• kvalifikovanost učitelského sboru
• splnění kvalifikace vedoucích pracovníků - bylo splněno ve školním roce 

2008/09
• kvalifikovanost učitelů cizích jazyků
• kvalifikovanost učitelů se specializovanými činnostmi – výchovný poradce, 

koordinátor ŠVP - splněno, metodik sociálně patologických jevů, koordinátor
EVVO - splněno

Vzdělávání učitelů ve školním roce 2012/13:

Eva Kotrbáčková - 1. ročník bakalářského studia na Pedagogické fakultě UK Praha, obor Speciální 
pedagogika

Tereza Blažková – dokončuje magisterské studium učitelství AJ - VV na Pedagogické fakultě UK

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Ve školním roce 2012/13 byly předloženy  nebo realizovány následující projekty:

• projekt „Škola je náš kamarád!“ v rámci výzvy EU Peníze školám, 
    celková částka 1 170 000,- Kč, projekt byl podpořen, realizace červenec 2011 – prosinec 2013,
ve školním roce 2012/13 probíhala další část realizace projektu – tvorba a ověřování výukových
materiálů, zlepšování podmínek pro výuku 

• projekt „Naučná školní zahrada – malé školní arboretum“ v rámci grantu z revolvingového fondu
Ministerstva  životního prostředí  na  podporu  udržitelného  rozvoje,  celková  částka  70  000,-  Kč,
projekt byl podpořen, realizace probíhala ve školním roce 2012/13, dokončení v prosinci 2013



• projekt "Zručné děti" (vybavení cvičné školní kuchyně) v rámci grantového programu RWE Gas
Storage,  celková částka 100 000,-  Kč, projekt byl podpořen, finance byly použity na vytvoření
a vybavení nové cvičné školní kuchyňky, dokončení v prosinci 2013 

Vzhledem ke stáří  budov školy je potřebná jejich rekonstrukce,  zateplení,  výměna oken,
rekonstrukce tělocvičny. Projekty v těchto oblastech předložil zřizovatel školy - Obec Milín. Projekt
na výměnu oken a zateplení budov školy a tělocvičny byl v roce 2013 podpořen. Rekonstrukce
probíhá od srpna 2013. Termín dokončení prací je 15. prosince 2013.

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI 
PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

Spolupráce s odborovou organizací

K 1. lednu 2012 ukončila ve škole svoji činnost odborová organizace.

Partneři školy, spolupracující organizace

• Obec Milín – zřizovatel školy a partner při organizování akcí

• CVA Milín,  – společné akce, výstavy, exkurze, besedy, výukové programy 
pro ZŠ a ŠD

• sdružení Za komíny – společné akce

• Mateřská škola Milín – pořádání akcí pro děti  MŠ (Mikuláš,  Den Země,  
divadlo,...)

• Sdružení Tereza – projekt Ekoškola, projekt Globe

• Hnutí Na vlastních nohou

• Sdružení rodičů při ZŠ Milín 

• organizace zajišťující DVPP  (VISK, Elrond a další)

• PPP Příbram

• Středisko výchovné péče Příbram

• Centrum adiktologických služeb (bývalé K-centrum Příbram)

• ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem

• TJ Sokol Milín 2

• farnost Slivice – Milín

• Podblanické ekocentrum Vlašim

• Seniorpark Pečičky - Luh



ZÁVĚR

Ve výroční zprávě o činnosti školy jsem se pokusila na základě uvedených faktů ukázat
život školy v průběhu školního roku 2012/13.

Školní  rok byl  rokem plným různých projektů,  akcí a soutěží.  Celým rokem se prolínal
projekt Milín - historie a současnost naší obce. Výstupy z tohoto projektu a z dalších aktivit školy si
mohla prohlédnout veřejnost na výstavě, která byla uspořádána v rámci školní akademie. Školní
akademie  byla  vyvrcholením celého  školního  roku.  V pestrém programu žáci  předvedli,  co  se
za  celý  rok  naučili  -  hudební  a  taneční  vystoupení,  cvičení,  divadlo,  filmy.  Odměnou  všem
účinkujícím  byl velký potlesk diváků, kteří zaplnili milínský kinosál.

Ve školním roce 2012/13 jsme vyučovali  již šestým rokem podle školního vzdělávacího
programu Škola je náš kamarád. Náš školní vzdělávací program prošel úpravami a jeho nová verze
je platná od 1. 9. 2013.

Naším stálým cílem je  udržování  a  zlepšování  vztahů mezi  žáky,  žáky a  učiteli,  učiteli
navzájem,  učiteli  a  nepedagogy,  učiteli  a  rodiči.  Podporujeme vzájemné vztahy mezi  mladšími
a  staršími  žáky (organizování  akcí  staršími  pro  mladší,  společné  akce).  Náš  školní  vzdělávací
program se jmenuje "Škola je náš kamarád". Chceme, aby se ve škole všichni cítili dobře a škola
byla jejich skutečným kamarádem.

                                                                    

Vypracovala: Mgr. Jana Pižlová, ředitelka školy

                                                                                                  

 Projednáno na poradě pedagogických pracovníků dne 30. 9. 2013

 Schváleno školskou radou dne 10. 10. 2013

Předáno: Obec Milín – zřizovatel školy dne 16. 10. 2013

Školská rada dne 4. 10. 2013



Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 

byla schválena školskou radou dne 10. 10. 2013

Předseda školské rady: __________________________________

Členové školské rady: __________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________


